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Notă 
Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial. 

 
 

Decizie nr. 14/2016  
pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din 

România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din 
România 

 
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 din 23.12.2016 

 
În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie: 

Art. I. - Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 16/2013 privind 
eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 3 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
"3. copie a titlului de calificare în profesia de medic dentist, precum și, după caz, a documentului care 
atestă recunoașterea sau echivalarea titlului; 
... 
8. copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul;". 
2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Copia documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 3 și 8 va fi certificată pentru conformitate cu originalul 
de către persoana desemnată prin decizie a biroului executiv pentru primirea documentației depuse de 
solicitant, prin înscrierea pe document a mențiunii «conform cu originalul», însoțită de numele în clar și 
de semnătura acesteia. 
(22) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. 3 și 8 se pot depune în copie legalizată, dacă nu se prezintă 
originalul pentru certificarea conformității." 
3. La articolul 6 alineatul (1), punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
"3. copie a diplomei de licență eliberate de instituția de învățământ superior care a emis adeverința de 
absolvire a studiilor; 
4. copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul;". 
4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: 
"(3) Copia documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 3 și 4 va fi certificată pentru conformitate cu originalul 
în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (21). 
(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. 3 și 4 se pot depune în copie legalizată, dacă nu se prezintă 
originalul pentru certificarea conformității." 
5. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(4) Copiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către 
medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2)." 
Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România, 
Ecaterina IONESCU 

București, 19 noiembrie 2016. 
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